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      „ МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН ” АД 

         гр. Шумен ул.”В. Априлов” 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, Е-mail: mbal-shumen@ro-ni.net  

 
Д О К Л А Д 

 
на комисията назначена със Заповед № 127/14.04.2016 г. на Изпълнителния дирек-

тор на “МБАЛ-ШУМЕН” АД 
 

На 14.04.2016 г., на основание чл. 92а ал.2 от ЗОП и в изпълнение на Решение № 
9/06.04.2016г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ -ШУМЕН” АД за откриване на про-
цедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Перио-
дична доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”, се събра 
комисия, назначена със Заповед № 127/14.04.2016 г. на Изпълнителния директор на 
„МБАЛ-ШУМЕН” АД, за провеждане на процедура на договаряне без обявление в следния 
състав: 

 
Председател:  
Председател – Петинка Димитрова Петрова – административен секретар/координатор 

Административно - стопански блок в “МБАЛ-ШУМЕН” АД. 
Членове: 
Красимира Антонова Димитрова – Кирова – специалист обществени поръчки, програ-

ми и проекти в “МБАЛ – ШУМЕН” АД; 
Маг. фарм. Татяна Петрова Петрова – управител на Болнична аптека на „МБАЛ-

ШУМЕН” АД; 
Д-р Недко Пламенов Тодоров – началник на Операционен блок на „МБАЛ – 

ШУМЕН” АД; 
Светозар Георгиев Петков – правоспособен юрист. 
 
Комисията проведе договаряне с поканения участник „ФАРКОЛ” АД с цел определя-

не на изпълнител на обществената поръчка. 
Комисията започна своята работа в 17:00 часа в заседателната зала на „МБАЛ-

ШУМЕН” АД, ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок. 
От страна на фирма „ФАРКОЛ” АД присъства Райо Станков Карчев, пълномощник на 

Изпълнителния директор и на Председателя на Съвета на Директорите на дружеството, 
съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 26/08.01.2014 г. на нотариус Антоанета 
Дичева, вписан в Нотариалната Камара на Република България с рег. № 450, с район на 
действие Районен съд Бургас. 

Всички членове на комисията попълниха декларации в съответствие с изискването на 
чл.35 от ЗОП. 

Председателят на комисията запозна членовете й с условията на Възложителя, на кои-
то трябва да отговаря участника в процедурата на договаряне без обявление. 

Комисията извърши проверка на представените от „ФАРКОЛ” АД документи, при ко-
ето установи, че участникът е представил всички необходими и изискуеми от Закона и Въз-
ложителя документи. 

 След това комисията проведе договаряне с представителя на участника за определяне 
условията на договора, при което комисията и участника, в процеса на договаряне, стигнаха 
до споразумение относно следните условия: 

1. Участникът няма да ползва подизпълнители при изпълнението на обществената по-
ръчка. 

2. Участникът няма да има на разположение ресурсите на трети лица при изпълнение-
то на обществената поръчка. 
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3. Участникът ще извършва доставки на лекарствените продукти по Обособените по-
зиции съгласно Техническата спецификация през целия срок на договора.  

4. Цената на лекарствените продукти, които участникът приема да доставя, е съгласно 
представеното от участника Ценово предложение. 

5. Плащанията по договора ще се извършват в български лева по следната банкова 
сметка на „ФАРКОЛ” АД, открита в УниКредит Булбанк АД: 

 IBAN BG09 UNCR 7000 1517 0680 74 
 BIC UNCR BGSF. 
6. Заплащането е отложено за срок от 60 /шестдесет/ календарни дни след представяне 

на следните документи: фактура – оригинал; складова разписка за получените лекарствени 
продукти, подписана от оправомощено от Възложителя лице и Изпълнителя или оправо-
мощено от него лице и копие от писмената заявка или изпратена по факс заявка за доставка. 

7. Доставката на лекарствените продукти ще се извършва по предварителна писмена 
заявка или изпратена по факс заявка от Възложителя в срок до 24 часа от получаване на 
заявката. 

8. За място на доставяне на заявените лекарствени продукти се определя болничната 
аптека на „МБАЛ – ШУМЕН” АД. 

9. Срокът на договора, който предстои да бъде сключен, ще е 18 /осемнадесет/ месеца. 
10.  Гаранцията за изпълнение на договора ще бъде в размер на 5 % /пет процента/ от 

стойността на договора. 
11. Гаранцията за изпълнение на договора може да бъде дадена под формата на па-

рична сума, преведена по сметката на Възложителя или под формата на оригинал на безус-
ловна, неотменяема банкова гаранция, издадена от българска банка в полза на Възложите-
ля, за сума в размер на 5 % /три процента/ от стойността на договора и валидна за срок не 
по-кратък от 20 месеца, считано от датата на сключване на договора. Банковата гаранция за 
изпълнение ще съдържа текст, че същата може да бъде усвоена от Възложителя в пълен 
размер при частично, системно или изцяло неизпълнение на договора. 

12. Към датата на доставяне на лекарствените продукти, техния срок на годност ще 
бъде не по-кратък от 75% от остатъчния срок на годност на същите. 

 
В резултат на гореизложеното, комисията единодушно предлага на Възложителя да 

сключи договор за периодична доставка на лекарствени продукти с единствения участник 
„ФАРКОЛ” АД. 
 
Дата: 14.04.2016 г. 
гр. Шумен 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………    
           /Петинка Петрова/   
 
 
ЧЛЕНОВЕ: 1…………………………   
                /Красимира Димитрова-Кирова/ 
                  

          2......................................... 
        /Маг. фарм. Татяна Петрова / 

 
          3......................................... 

                    /Д-р Недко Тодоров/  
               
                     4........................................ 
          / Светозар Петков / 


